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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПРИКЛАДАМИ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ 

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ TA СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО, ЛІСНИЦТВО І САДІВНИЦТВО: 

ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ 

Дотримання обов'язкової соціальної 
дистанції (попередження інфікування 
повітряно-крапельним шляхом) 
Не менше 1 або 2 м в разі підвищеного 
ризику зараження 

Приклад 

Свинарство: кастраційний вагон - коли 
працівники працюють парами 

Обов’язкова соціальна відстань, розміщуючи 
працівників на протилежних кінцях кастраційного 
вагона, а не плечем до плеча 

Штучне запліднення свиней Під час процедури штучного запліднення кожної 
другої або кожної третьої свині 2 співробітники 
можуть спілкуватися один з одним

Ukrainian 

UKRAINSK
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Вузькі проходи в приміщеннях для худоби — 
виведення худоби зі стійла 

Якщо робота виконується 2 робітниками, вони 
повинні починати з різних кінців стійла, а не з 
одного боку. 
 

Якщо дотримання соціальної дистанції 
неможливе 

Всі працівники, що знаходяться поряд один з 
одним, повинні носити маски або лицьовий екран. 
Приклад маски: 

 
 
Приклад лицьового екрана: 

 
 
 

Кімната для персоналу Стільці повинні бути розставлені із дотриманням 
вимог соціальної дистанції. Необхідно прибрати 
зайві стільці з-за столу: 
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Замініть сільничку і перечницю на одноразові 
пакетики із сіллю і перцем. 
 

 
 
Тарілки для солодощів повинні бути пласкими, 
щоб уникнути торкання їх руками. 
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 Плуги для корчування бур'янів (екологічне 
виробництво), що використовуються 
декількома співробітниками 

 
 
Перегородки між робітниками. Перегородки 
(щити) можна встановлювати і мити. Перегородки 
підлягають миттю водою і милом.   
Не рекомендується використовувати 
дезінфікуючий спрей, оскільки через надмірну 
кількість пилу та бруду ефективність спирту може 
знижуватися. 
Перегородки повинні бути такого розміру, щоб 
запобігати поширенню вірусу між людьми 
повітряно-крапельним шляхом.  
Якщо існує необхідність у візуальному контакті між 
людьми, перегородки повинні бути прозорими. 

Збір картоплі, під час якого працівники 
перебувають в складальній машині (в її 
кабіні) на близькій відстані один від одного. 

 
 
Перегородка є одним з варіантів запобігання 
поширенню вірусу серед людей, що одночасно 
працюють в кабіні. Наприклад, в кабіні можна 
встановити легку пластикову перегородку або щит. 
Захисні щити, які можна мити. Див. також розділ 
«Плуг» вище або розділ «Садівництво» нижче. 
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Садівництво Робота із дотриманням соціальної дистанції: 

 
 
Робота за встановленими огорожами: 

 
 

 
 

 

 



 

 6  

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ 

Санітарно-гігієнічні норми 
(попередження передачі вірусу 
контактним шляхом) 
Гігієна рук та прибирання 

Приклад 

Розташування дезінфікуючих засобів в 
місцях частого використання: Очевидні 
місця розміщення дезінфікуючих 
засобів для рук на основі спирту на 
основі спирту 

на вході, в їдальнях\кімнатах для персоналу, 
роздягальнях, туалетах, приміщеннях для доїння, 
майстернях (приміщеннях для зберігання робочих 
інструментів), в тракторах\машинах. 
 
Загальні правила: При вході на роботу перш за все слід 
вимити руки або обробити їх дезінфікуючим засобом. 
 
Слід також обробляти руки дезінфікуючим засобом в 
кабіні трактора/машини: 

 
 

Робочі знаряддя, що використовуються 
декількома співробітниками: прилади, 
інструменти, електронне обладнання 
 
Поверхні, до яких часто торкаються 
руками (наприклад, кермо, ручки 
дверей, клавіатура, тощо) 

Слід звести кількість контактів із поверхнями 
приладів/предметів до мінімуму. Необхідно по 
можливості уникати спільного використання 
інструментів або надягати одноразові рукавички.  
 
Якщо немає можливості уникнути спільного 
використання інструментів двома і більше 
працівниками, необхідно мити контактні поверхні 
(місця, де до інструменту торкаються руками). 
Інструменти необхідно обов’язково мити водою з 
милом. Ганчірки необхідно прати при температурі 80 ⁰С 
або утилізувати після використання. У якості 
альтернативного варіанту можна використовувати 
вологі дезінфікуючі серветки або знайти безконтактні 
рішення. 
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Прикладом такого безконтактного рішення, яке можна 
використовувати в роботі з технічним обладнанням, 
наприклад, копіювальною машиною або Ipad є стилус.  
 
Див. нижче: 

 
не можна передавати стилус іншим працівникам, так 
само, як і інше письмове приладдя (або ж потрібно 
дезінфікувати його після кожного використання). 
 

 
 

Кабінети, їдальні\кімнати для 
персоналу, туалети, роздягальні, 
душові, тощо 

Щоденне прибирання. Обробка ручок дверей, 
вимикачів та інших контактних поверхонь звичайними 
миючими або дезінфікуючими засобами.  
 

Для прибирання слід використовувати 
кілька різних засобів — звичайні миючі 
засоби, воду з милом, тощо. 
 
Дезінфікуючі засоби для рук повинні 
містити 70-85 % спирту, а також 
гліцерин (для захисту шкіри). 
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Приклади засобів для дезінфекції рук і прибирання. 
Засоби, наведені справа, не призначені для дезінфекції 
рук! 
 

Якщо немає можливості помити руки 
водою з милом, можна застосовувати 
вологі серветки або дезінфікуючі засоби 
для рук. Вологі серветки так само 
повинні містити 70-85 % спирту, а також 
гліцерин. 
 
Для профілактики появи сухості шкіри, 
тріщин і розвитку екземи важливо 
обробляти руки жирним зволожуючим 
кремом (40-70 %). 

 
 
У разі використання вологих серветок без гліцерину їх 
необхідно доповнювати засобами по догляду за шкірою 
рук. 
 

Апарат для змішування добрив в 
садівництві 

Приклад розташування вологих дезінфікуючих серветок, 
які можна використовувати до і після торкання або 
роботи з приладовою панеллю: 
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Устаткування спільного користування 
або інструменти (тут зображені щипці, 
які використовуються для того, щоб 
підняти/прибрати з конвеєра рослини в 
горщиках, які впали) 

Приклад — розташування дезінфікуючого засобу для 
рук: 

 
 

Розмітка та інформація 
 
 

Приклади 
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Іноді почуття гумору може значно допомогти, хоча все 
це досить серйозно... 
 
Пам'ятайте, що звичайне миття рук з милом є дуже 
ефективним засобом захисту! 
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Однак не всі предмети підлягають дезінфекції: 
 

 
 
Тут можна знайти інформацію і 
відеоінструкцію про правила гігієни і 
попередження поширення вірусу: 
 
 
 

 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/download-
infografikker-og-plakater 
 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender 
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